Vedlegg 1 Uttale frå Senter for nyskaping ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Høgskolen i
Bergen
Innspel
Kap 2

På side 6 står det at HVL skal «tilby relevante og tidsriktige
utdanningar […] med kunnskapsbasert praksis og entreprenørskap
som overordna perspektiv […].» Vi anbefaler her å skrive
«innovasjon» heller enn «entreprenørskap,» da dette er et bredere
og mer dekkende begrep som i større grad «treffer»
studieporteføljen til HVL. Innovasjons-begrepet dekker
entreprenørskapsaktiviteter, men det henger også sammen med
andre former for endring og utvikling enn den noe snevrere
entreprenørskapsforståelsen (som ofte er knyttet direkte opp mot
bedriftsetableringer).

Kap 3

Vi har stor sans for at prosjektgruppen har knyttet profilområdene
opp mot universitetsambisjonene og utvikling av phd-studier. Dette
innebærer også er spesifikt strategisk valg om at vi skal dyrke og
videreutvikle områder hvor vi har særlige muligheter til å lykkes
nasjonalt og internasjonalt.
Senter for nyskaping har en kompetanse som særlig er knyttet opp
mot profilområde 4 ‘Innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig
omstilling’. Det å kunne forstå og bidra til innovasjon og omstilling er
viktig for at HVL skal ivareta sitt samfunnsmandat (den tredje rolle)
og bidra til å løse samfunnsutfordringer. Vi tror at en slik innretning
på profilområde gir oss gode muligheter til å kunne jobbe tett med
nærings- og samfunnsliv i regionen.
Innovasjon er også et tverrfaglig forskingsområde, som kan belyses
utfra ulike faglige perspektiver. Det er viktig å få dette enda tydelige
fram i dokumentet. Vi foreslår derfor at følgende formulering tas inn
i dokumentet (eksempelvis etter avsnitt 2 under profilområde 4):
Innovasjon er et tverrfaglig forskningsområder som blant annet kan
belyses med perspektiver fra organisasjon og ledelsesfag,
økonomifag, andre samfunnsfag, teknologiske fag, pedagogiske fag,
kreative fag og helsefag. Forskningen på innovasjon og
entreprenørskap ved HVL har i hovedsak hatt sitt utspring innenfor
samfunnsfag og organisasjon og ledelsesfag, men en tydelig
strategisk satsing på innovasjon som et tverrfaglig forskningsområde
vil kunne gi muligheter for nye og spennende koblinger på tvers av
eksisterende faggrenser.
Det at man velger ‘Innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig
omstilling’ som profilområde bidrar også til å gi HVL sin satsing en
egenart. Fokuset er altså et forskningsområde som kan belyses fra
ulike fagperspektiver. HVL har et stort miljø innenfor organisasjon og

ledelse, og alternativet kunne eksempelvis vært å ha en mer
disiplinorientert innretning av profilområde 4 (og evt. bruk
organisasjon og ledelse i profilnavnet). Dette ville imidlertid gitt en
generisk innretning på satsingen, og vanskeliggjort det å få fram HVL
sine styrker. Bare i Bergen er det fire høyere utdanningsinstitusjoner
som driver med forskning innenfor organisasjon og ledelse, og en
profil rettet mot denne fagdisiplinen kunne lett blitt relativ ‘tannløs’.
Det at organisasjon og ledelsesfagene istedenfor rettes inn mot
forskning på ‘innovasjon, entreprenørskap og omstilling’ vil både gi
en tydeligere profil for HVLs miljøer innenfor organisasjon og ledelse
og et profilområde som både mer markant og tydelig utad.
På side 14 listes de ulike profilelementene for Profilområde 4 opp.
Disse er ikke samsvarende med underoverskriftene som følger i
teksten. Dette må rettes opp, og eksempelvis må
«studententreprenørskap» og «innovasjons- og
entreprenørskapsforskning» inn i listen på side 14.
Kap 4

På side 17 skisseres «Innovasjon, kreativitet og entreprenørskap»
som et mulig tverrfaglig satsingsområde for HVL. Det er forvirrende
at denne teksten representerer noe annet enn tekstene knyttet til
«berekraftig omstilling», «studententreprenørskap» og
«innovasjons- og entreprenørskapsforskning» på side 15. Vi mener
disse to delene (Profilområde 4 og det tverrfaglige satsingsområdet)
henger tydelig sammen, og eksempelvis er doktorgradsprogrammet
som beskrives under «innovasjon, kreativitet og entreprenørskap»
(s. 17) det samme som beskrives under 3.3.1.1. Dette fremgår
imidlertid ikke av teksten. Vi foreslår følgende endring, der man tar
vekk teksten på side 17 under punktet «Innovasjon, kreativitet og
entreprenørskap» og bytter den ut med følgende tekst:
«Innovasjon, entreprenørskap og omstilling»
Som beskrive under Profilområde 4 har HVL ein særlig sterk posisjon
innan området innovasjon, entreprenørskap og berekraftig
omstilling. I samband med at ein byggjer opp eit tverrfagleg
doktorgradsprogram innafor tematikken ansvarleg innovasjon, er
HVL særleg opptekne av tverrfaglegheita som ligg til grunn for denne
satsinga. Eit viktig element ved denne forskingsaktiviteten er at den
dannar grunnlaget for vårt arbeid med eksempelvis
studententreprenørskap og omstilling i regionalt nærings- og
samfunnsliv. Vi er opptekne av å bidra med tverrfagleg,
forskningsbasert kunnskap om innovasjon, entreprenørskap og
omstilling inn mot ulike private og offentlige regionale aktører. Dette
inneber også at ein har ei breidde i forskingsspørsmål og
tilnærmingar, men utgangspunktet for den tverrfaglege satsinge er
at den er fagleg foranra i internasjonalt innovasjons- og
entreprenørskapsforsking. Tverrfaglegheita i temaområdet vert
eksempelvis reflektert av at den krysser tradisjonelle disiplinar og
institutt-grenser.

Kap 5

Kap 6

På side 19, pkt. 2d, står det at man skal «bruke innovasjon og
entreprenørskap i regional utvikling.» Formuleringen er noe uklar,
og vi foreslår i stedet å skrive at «forskningen skal komme
utviklingen av Vestlandet til gode gjennom at man bidrar med
forskningsbasert kunnskap i regionale innovasjons- og
utviklingsprosesser.»

